
Kúpna zmluva č. Z201710470_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ždaňa
Sídlo: Jarmočná 118/4, 04411 Ždaňa, Slovenská republika
IČO: 00324973
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 00421 55 6980021

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KO-BO, s.r.o.
Sídlo: Július Barč-Ivana 24, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 45644110
DIČ: 2023078937
IČ DPH: SK2023078937
Číslo účtu: SK25 3100 0000 0044 7002 5606
Telefón: 0918616255

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Autobusové prístrešky vrátene doplnkov
Kľúčové slová: autobusové prístrešky, drevené lavice s operadlom, kôš na odpadky 
CPV: 44212321-5 - Autobusové prístrešky; 45262400-5 - Montáž oceľových konštrukcií; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Autobusový prístrešok vrátane doplnkov, ktorý bude slúžiť ako ochrana cestujúcich  pred nepriaznivými vplyvmi 
počasia

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Autobusový prístrešok ks 3

Drevená lavica s operadlom ks 3

Odpadkový kôš (upevnený ku konštrukcii prístrešku) ks 3

Tabuľa na cestovný poriadok A2 ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Autobusový prístrešok - rozmery minimálne rozmery a tvar sú dané na obrázku (príloha)

Autobusový prístrešok - nosná konštrukcia zvárané pozinkované oceľové profily opatrené vrchným náterom, 
oceľ žiarovo zinkovaná, nosné profily min. prierezu 60x60x2 mm

Autobusový prístrešok- výplň - bočná a zadná stena lepené bezpečnostné tvrdené sklo číre s možnosťou umiestnenia 
orientačnej mapy obce, zadná stena budú tri polia
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Autobusový prístrešok - konštrukcia strechy, stenové 
nosníky a spojovacie tyče

zvárané pozinkované oceľové profily opatrené vrchným náterom 
min. prierezu 60x40x2 mm, oceľ žiarovo zinkovaná

Autobusový prístrešok - povrchová úprava oceľovej 
konštrukcie

jedenkrát základný náter + 2x vrchná farba kombinácia žltej a 
zelenej, resp. podľa dohody s objednávateľom 

Autobusový prístrešok - strecha
oblúková strecha so spádom na zadnú stranu, opatrená 
odtokovým žľabom, krytina – komôrkový polykarbonát s UV filtrom,
štandardná odolnosť voči krupobitiu, min. hr. 10 mm

Autobusový prístrešok - ukotvenie ukotvenie na betónové pätky

Drevená lavica s operadlom - dĺžka 2 600 mm - 2900 mm, prispôsobiť podľa veľkostí zadných stien, 
dĺžka dve tretiny zadnej steny

Drevená lavica s operadlom - charakteristika drevená opatrená 2x bezfarebným lazúrovacím lakom, upevnená 
ku konštrukcii prístrešku

Odpadkový kôš (upevnený ku konštrukcii prístrešku) - 
charakteristika

oceľová konštrukcia + obklad z drevených lamiel opatrený 2x 
bezfarebným lazúrovacím lakom

Autobusový prístrešok - označenie autobusová zastávka, obec/ulica/číslo podľa CP, zákaz 
vylepovania plagátov, zákaz fajčiť 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane montáže a inštalácie prístrešku na mieste plnenia pomocou oceľových kotviacich platní, miesto bude upresnené 
objednávateľom

Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Výrobok musí byť opatrený označením CE v súlade s STN EN 1090 

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Záručná doba min. 3 roky

Prístrešok musí byť nový, originálny, nie repasovaný ani používaný

Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy

Meškanie s predmetom dodávky o viac ako tri dni sa považuje za podstatné porušenie zmluvy dodávateľom

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy dodávateľom

Nedodržanie lehoty plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy

Pri akomkoľvek poškodení okolia je nutné bezodkladne uviesť do pôvodného stavu

Stavebný materiál alebo ostatné nečistoty bezodkladne a priebežne odstraňovať počas realizácie prác

Termín realizácie najneskôr do 30.4.2017

Pri nedodržaní termínu realizácie môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 200 € 

Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Autobusová_zastávka - obrázok (3).pdf Autobusová_zastávka - obrázok (3).pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Ždaňa
Ulica: Jarmočná 118/4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.03.2017 10:00:00 - 30.04.2017 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 741,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 889,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.03.2017 09:08:01

Objednávateľ:
Obec Ždaňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KO-BO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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